20

األربعاء  20حزيران  2018العدد 3494

األربعاء  20حزيران  2018العدد 3494

العالم

و«جبهة النصرة»
على الغالف يواصل تنظيما «داعش»
ّ
استقطاب االهتمام اإلعالمي ،رغم خسارة األول معظم
مناطق نفوذه في سوريا ،واقتصار وجــود الثاني على
متصلة مــن ّريــف حلب الغربي
محافظة إدلــب وأج ــزاء
ّ
األعداء».
وغرقه في معارك استنزاف جانبية ضد «اإلخوة
اإلعالمي ،تستمرّ
عن الضوء
نفسه ،وبعيدًا
في الوقت
ّ
ّ
«الـحــركــة الـجـهــاديــة التركستانية» فــي ترتيب أوراقـهــا
استعدادًا للعب دور يتجاوز المشهد السوري

ّ
«التركستاني» يستعد:
«الجهاد ضد البوذيين»
يقترب؟
صهيب عنجريني
بــوتـيــرة متسارعة تــواصــل «الحركة
الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة ال ـت ــرك ـس ـت ــان ـ ّـي ــة» إع ـ ــادة
تــرت ـيــب أوراق ـ ـهـ ــا .وت ـش ـيــر مـعـطـيــاتٌ
ّ
جديدة إلى أن القرار اتخذ بإغالق باب
«الـنـفـيــر الـتــركـسـتــانــي» إل ــى ســوريــا،
وص ـ ــرف االهـ ـتـ ـم ــام إلـ ــى االس ـت ـع ــداد
لـ«الجهاد ّ
ضد البوذيني» .وال يعني
ّ
هذا حث «الجهاديني» األويغور على
مـغــادرة ســوريــا سريعًا ،بــل يحرص
على تــوزيــع الـجـهــود على مسارين:
أولـهـمــا مــواصـلــة «املـهـ ّـمــة الـشــامـ ّـيــة»
إل ــى أن تـتـغـ ّـيــر املـعـطـيــات اإلقـلـيـمـ ّـيــة
مع االكتفاء بـ«الجهاديني» األويغور
املوجودين في سوريا لتحقيق هذه
ال ـغــايــة ،ب ــال ـت ــوازي م ــع رف ــد صـفــوف
«الـ ـح ــزب اإلسـ ــامـ ــي» بـمـقــاتـلــن من
جنسيات مختلفة أخــرى .أمــا املسار
الثاني فيختص باالستعداد ملرحلة
«ما بعد سوريا».

ٌ
«فرز جهادي»

بـ ــدءًا م ــن ال ـن ـصــف ال ـثــانــي م ــن ال ـعــام
ّ
املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،ب ـ ـ ـ ــاتّ ج ـ ـلـ ـ ّـيـ ــا أن ب ـع ــض
األص ـ ـ ــاب ـ ـ ــع املـ ـ ـ ــؤثـ ـ ـ ــرة فـ ـ ــي مـ ـ ـس ّـ ــارات
ال ـح ــرك ــات «الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ق ــد دش ـنــت
ً
حقبة جديدة في مسار «الجهاديني
األوي ـ ـ ـغـ ـ ــور» وح ــاض ـن ـه ــم األس ــاس ــي
«الـ ـح ــزب اإلس ــام ــي ال ـتــرك ـس ـتــانــي»
(راج ــع «األخ ـب ــار» 17 ،تـمــوز .)2017
ّ
وت ــؤك ــد امل ـع ـط ـيــات املـتـتــالـيــة وج ــود
ّ
حرص استخباري (تركي /أميركي)
ع ـلــى ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ورق ـ ــة «ال ـج ـهــاد
التركستاني» وتجنيبها االحـتــراق
ّ
الكلي في نيران املشهد السوري .ورغم
ّ
أن التجهيز السـتـغــال ه ــذه الــورقــة
في مرحلة «مــا بعد سوريا» كــان قد
انطلق فــي معسكرات «التركستان»
ّ
م ـن ــذ ق ــراب ــة عـ ـ ــام ،فـ ـ ــإن املـ ـس ــار ال ــذي

ّ
سلكه هذا التجهيز توخى في الوقت
نفسه عدم خسارة الثقل «الجهادي»
ال ـت ــرك ـس ـت ــان ــي فـ ــي سـ ــوريـ ــا ق ـب ــل أن
تحني اللحظة املناسبة .في الشهرين
األخ ـيــريــن م ــن ال ـع ــام امل ــاض ــي ،دارت
عجلة «الفرز الجهادي» لتقسم كوادر
«التركستان» إلى قسمني أساسيني:
ّ
ّأول ـه ـمــا مــؤهــل لـلـخــروج مــن املشهد
السوري استعدادًا ملا بعده ،وثانيهما
م ـكـ ّـرس ملــواصـلــة املـهـ ّـمــة «ال ـسـ ّ
ـوريــة»
ح ـتــى ن ـهــاي ـت ـهــا .ون ـق ـلــت «األخـ ـب ــار»
في مطلع تشرين الثاني املاضي عن
مصادر «جهادية» موثوقة تأكيدها
ّ
أن «ال ـحــزب التركستاني ب ــدأ أخـيـرًا
ب ـت ـس ـج ـي ــل أس ـ ـم ـ ــاء بـ ـع ــض ال ـش ـب ــان
األويـ ـ ـ ـغ ـ ـ ــور الـ ــراغ ـ ـبـ ــن ف ـ ــي م ـ ـغـ ــادرة
سوريا نهائيًا واالنتقال إلى الجهاد
في بلدان أخرى» .وفي خالل الشهور
ّ
ّ
الـســتــة املنصرمة اتـضـحــت الـصــورة
ّ ّ
أ ُك ـثــر ،وت ـبــن أن املــرحـلــة الــراهـنــة قد
خ ّصصت لدخول «الحزب اإلسالمي
ّ
الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» عـ ـل ــى خـ ـ ــط «ع ــومل ــة
الـ ـجـ ـه ــاد» ،وال ـع ـم ــل ع ـل ــى اس ـت ـث ـمــار
الساحة الـسـ ّ
ـوريــة إعــامـ ّـيــا الجـتــذاب
ّ
كـ ـ ــوادر «جـ ـه ــادي ــن» م ــن غ ـيــر أب ـنـ ّـاء
ـرق األوي ـغــوري ،فــي خـطــو ٍة تمثل
الـعـ ً
ّ
املتطرف
سابقة في سجل «الـحــزب»
(«األخبار» 23 ،أيار  .)2018في الوقت
ن ـف ـس ــه أظ ـ ـهـ ــرت األذرع اإلع ــام ـ ّـي ــة
لـ«التركستاني» اهتمامًا بالعناصر
ـاديــن» ال ـسـ ّ
«ال ـج ـهـ ّ
ـوريــن ،وحــرصــت
عـ ـل ــى إيـ ـ ـ ــاء «األن ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــار» اه ـت ـم ــام ــا
خـ ـ ّ
ـاصـ ــا ،ف ــي م ــا ي ـب ــدو خ ـط ــوة ل ـسـ ّـد
ّ
ال ـفــراغ ال ــذي سيخلفه «الـجـهــاديــون
األويغور» املغادرون لسوريا.

ّ
التحوالت الجديدة ّ
تخبطًا لدى بعض كوادر «التركستاني» (مجلة تركستان اإلسالمية)
أفرزت

بــن أولــويــات «الـجـهــاد» فــي املرحلة
ال ـ ــراهـ ـ ـن ـ ــة ،م ـ ــا ب ـ ــن قـ ــائـ ــل ب ــوج ــوب
ال ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـسـ ــك بـ ـ ــ«الـ ـ ـجـ ـ ـه ـ ــاد ال ـ ـشـ ــامـ ــي»
ومــواصـلــة «ال ـه ـجــرة» نـحــو ســوريــا،
ّ
وم ـ ـ ــؤك ـ ـ ــد ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورة االلـ ـ ـتـ ـ ـف ـ ــات إلـ ــى
«مجاهدة العدو القريب» (في إشارة
إلى الصني) .أخيرًا ،دخلت «الفتوى»
عـلــى ال ـخــط ،وحــرصــت عـلــى إمـســاك
ال ـع ـصــا م ــن امل ـن ـت ـصــف .وخـ ّـص ـصــت
ّ
مجلة «تركستان اإلســامـ ّـيــة» ،التي

ّ
دخل أبو ذر عزام على
«الجهاد التركستاني»
خط
بشكل علنيّ

«الفتوى» تبحث عن حل وسط

أفـ ــرزت ال ـت ـحـ ّـوالت ال ـجــديــدة ّ
تخبطًا
ل ــدى ب ـعــض كـ ـ ــوادر «ال ـتــرك ـس ـتــانــي»
ّ
الشعبية
وانقسامًا في آراء حاضنته

ُيـ ـص ــدره ــا «الـ ـت ــركـ ـسـ ـت ــان ــي» ،ث ــاث
صفحات من عددها األخير الصادر
فــي شـهــر رم ـضــان (ح ـمــل الــرقــم )23
مل ـن ــاق ـش ــة هـ ـ ــذه املـ ـس ــأل ــة «ش ــرع ـ ّـي ــا»
ت ـحــت ع ـن ــوان «ف ــي أي ث ـغــر يـجــاهــد
ُ ّ
ال ـتــرك ـس ـتــان؟» .اســتـهــلــت «ال ـف ـتــوى»
ّ
التي خطها «الشيخ أبو عبد الرحمن
ّ
الـشــامــي» بالتأكيد أن «ال ــواج ــب أن
دار م ــن يـلـيـهــم (أي
ي ـقــاتــل أه ــل ك ــل ٍ
األق ــرب إلـيـهــم) مــن الـعــدو الـصــائــل».
ّ
ّ
نهائيًا
لكن الشامي لم ُيغلق الباب

أمام اآلراء األخرى ،فأشار إلى وجود
«اس ـت ـث ـن ــاءات» تـفــرضـهــا املـعـطـيــات
«الـ ـجـ ـه ـ ّ
ـادي ــة» ب ـش ـكــل ع ـ ــام ،م ــن دون
ّ
ّ
أن ي ـع ــدم «األدل ـ ـ ـ ــة ال ـش ــرع ــي ــة» ال ـتــي
ّ
ّ
تـ ــؤكـ ــد «ص ـ ـ ـ ــواب» ك ـ ــل مـ ــن امل ــوق ـف ــن
ّ
املتناقضني .ش ــددت «الـفـتــوى» على
وج ـ ــوب «إتـ ـم ــام ال ـج ـه ــاد ف ــي ال ـشــام
ً
يقضي الله أمـرًا كان مفعوال»،
حتى ً
م ـب ـي ـح ــة فـ ــي الـ ــوقـ ــت ن ـف ـس ــه ملـ ــن لــم
«ي ـه ــاج ــر» ب ـعــد أن يـبـقــى ف ــي ب ــاده
استعدادًا لـ«مجاهدة العدو القريب».
ال ـخــاصــة ال ـت ــي ح ــاول ــت «ال ـف ـتــوى»
ال ـخــروج بها تتمحور حــول تخيير
األويـ ـغ ــور املـقـيـمــن ف ــي ال ـص ــن بني
«الـنـفـيــر» إل ــى ال ـشــام ،أو االسـتـعـ ّـداد
ل ــ«ال ـج ـه ــاد» ف ــي ب ــاده ــم م ـتــى دق ــت
ســاعـتــه .أمــا امل ــوج ــودون فــي سوريا
حـتــى اآلن ،فـقــد حــرصــت «ال ـف ـتــوى»
ع ـ ـلـ ــى تـ ــأك ـ ـيـ ــد وج ـ ـ ـ ـ ــوب ال ـ ـتـ ــزام ـ ـهـ ــم
ق ـ ـ ــرار «أم ـ ـ ـ ــراء الـ ـجـ ـم ــاع ــة» فـ ــي ش ــأن
«الـثـغــور» وأولــويــاتـهــا ،مــع التركيز
عـلــى تـحــريــم «ال ـت ـحـ ّـول مــن ثـغــر إلــى
ُ ّ
ثـغــر مــن دون إذن األم ـي ــر» .وتـشــكــل
ه ــذه «ال ـف ـت ــوى» ســاب ـقــة م ــن نــوعـهــا
ف ــي م ـســار «الـ ـح ــزب الـتــركـسـتــانــي»؛
فـ ـط ــوال األعـ ـ ـ ــوام ال ـخ ـم ـســة املــاض ـيــة
كــان التنظيم املتطرف وداع ـمــوه قد
حرصوا على الترويج لـ«الهجرة إلى

ال ـشــام» بوصفها أولــويــة «شــرعـ ّـيــة»
وواج ـب ــا «ج ـه ـ ّ
ـادي ــا» ُم ـقـ ّـدمــا عـلــى ما
ّ
سـ ــواه .الــافــت أن مـجــلــة «تــركـسـتــان
اإلس ـ ــام ـ ـ ّـي ـ ــة» لـ ــم ت ـك ـش ــف ب ــوض ــوح
شـخـصـ ّـيــة «امل ـف ـتــي» الـ ــذي اعـتـمــدتــه
واك ـت ـف ــت ب ــاس ـم ــه الـ ـح ــرك ــي .وتـنـبــع
أهـ ـم ـ ّـي ــة ه ـ ــذا ال ـت ـف ـص ـيــل مـ ــن وجـ ــود
ش ـخ ـصـ ّـيــات «ش ــرع ـ ّـي ــة» ع ــدة تحمل
ل ـقــب «أبـ ــو ع ـبــد الــرح ـمــن ال ـشــامــي»،
ويـبــرز مــن تلك الشخصيات اثنتان
على طرفي نقيض :د .مظهر الويس
املحسوب على «هيئة تحرير الشام/
الـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــرة» وي ـ ـ ـ ّ
ـرج ـ ـ ــح أنـ ـ ـ ــه ص ــاح ــب
«ال ـف ـت ــوى» ،أم ــا الـشـخـصـيــة الـثــانـيــة
فمجهولة الهوية ُ
ويعرف صاحبها
أي ـ ـضـ ــا بـ ــاسـ ــم «أبـ ـ ـ ــو عـ ـب ــد ال ــرح ـم ــن
الـ ـ ــزرقـ ـ ــاوي» وه ـ ــو أح ـ ــد «ش ــرع ـي ــي»
تنظيم «داعش».

ّ
أبو ذر عزام على الخط

ّ
قبل أيام دخل أبو ذر عزام على خط
«الجهاد التركستاني» بشكل علنيّ.
ً
أصدر «الجهادي» املعروف تسجيال
صــوتـ ّـيــا بمناسبة عـيــد الـفـطــر حمل
عنوان «أدرك ــوا تركستان قبل فوات
األوان» .وحـ ــرص الـتـسـجـيــل (مـ ّـدتــه
رب ــع س ــاع ــة) ع ـلــى ال ـتــذك ـيــر بـتــاريــخ
اإلســام في تركستان ،قبل أن ّ
يعرج

على «مظلومية تركستان» بشطريها
الغربي (على أيدي الروس) والشرقي
(ع ـل ــى أيـ ــدي ال ـص ـي ـن ـيــن) ،م ــع إي ــاء
ال ـحـ ّـيــز األك ـب ــر لـتــركـسـتــان الـشــرقـ ّـيــة
وتــاريــخ «الظلم الصيني ألبنائها».
وجريًا على العادة ،أفرد أبو ذر ّ
حيزًا
للحديث عن «اغتصاب املسلمات في
تــركـسـتــان ،وحـبــس الــرجــال وإجـبــار
ّ
املحرمات من
املسلمني على ارتكاب
أكـ ــل لـلـخـنــزيــر وغ ـي ــر ذلـ ـ ــك» ،مـشـيـرًا
ّ
إلــى أن تلك اإلج ــراءات ليست سوى
ّ
برهان على «تحدي الشيوعيني لله،
ٍ
فــأيــن اإلس ــام وأه ـلــه؟ وا إس ــام ــاه...
وا إســامــاه» .ودعــا أبــو ذر املسلمني
ّ
ّ
تجاريًا» ،وأكد
إلى «مقاطعة الصني
ضرورة قيام «العلماء وأئمة املساجد
وال ـ ـخ ـ ـط ـ ـبـ ــاء واألم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــراء وامل ـع ـل ـم ــن
واملفكرين والصحافيني بأدوارهم».
وانـتـهــى التسجيل بتوجيه خطاب
خ ــاص إل ــى «امل ـج ــاه ــدي ــن» ج ــاء فيه
«أنتم تيجان الرؤوس )...( ،بكم تسد
الثغور وتحفظ األراضــي واألعراض
( )...من لنا ولألمة غيركم بعد الله؟».
ودعـ ـ ــا هـ ـ ــؤالء إل ـ ــى «إش ـ ـبـ ــاع ال ـصــن
وجعًا ( )...هــؤالء الذين يلعبون بنا
وب ــأع ــراض ـن ــا وب ــأخ ــوات ـن ــا وأبـنــائـنــا
وبـنــاتـنــا ،لـكــم أهـ ــداف هــامــة ،فلتكن
الصني أيضًا في أهدافكم أيها اإلخوة

( )...وانصروا إخوانكم في تركستان
وفـ ــي ك ــل م ـك ــان ،وق ــوم ــوا بـعـمـلـيــات
نــوعـ ّـيــة داخ ــل ال ـصــن وأج ــرك ــم على
الله».
ّ
ال يقتصر نـشــاط أب ــو ذر ع ــزام على
ال ـخ ـطــاب ال ـت ـع ـبــوي أع ـ ــاه .وال ــواق ــع
أن الـ ـخـ ـط ــاب امل ـ ــذك ـ ــور ل ـي ــس س ــوى
ب ــداي ــة املـ ـس ــار «الـ ـتـ ـعـ ـب ــوي» امل ـع ـلــن،
بغية استقطاب ك ــوادر «جـهـ ّ
ـاديــن»
جاهزين لالنخراط في «الجهاد» في
ّ
ال ـصــن وســائــر ش ــرق آس ـيــا .وتــؤكــد
ّ
م ـصــادر «ج ـه ـ ّ
ـادي ــة» ل ــ«األخ ـب ــار» أن
«أمراء الحزب التركستاني في سوريا
ق ــد اس ـت ـق ـب ـلــوا ف ــي ال ـش ـه ــور الـثــاثــة
األخ ـيــرة مبعوثًا جـهــاديــا قــادمــا من
أف ـغ ــان ـس ـت ــان ،ف ــي زيـ ــارتـ ــن فـصـلــت
بينهما خـمـســة أســاب ـيــع» .املـبـعــوث
امل ــذك ــور بــاكـسـتــانــي الـجـنـسـ ّـيــة ،وقــد
غ ــادر ســوريــا قبل أسبوعني بعد أن
«مـكــث فــي إح ــدى قــرى جبل الــزاويــة
(ريـ ــف إدل ـ ــب) مـ ـ ّـدة ي ــوم ــن ،ع ـقــد في
خاللهما ثالثة اجتماعات :اثنان مع
ٌ
ق ـيــاديــن فــي (ال ـن ـص ــرة) ،وث ــال ــث مع
مجموعة قادة ميدانيني من (الحزب
ّ
استمر قرابة
اإلسالمي التركستاني)
خ ـم ــس س ـ ــاع ـ ــات» وفـ ـق ــا ل ـل ـم ـصــادر
نفسها .ولم تتوافر معلومات دقيقة
َ
حــول األس ـبــاب املـهـ ّـمــة وراء زيــارتــي
ّ
امل ـب ـعــوث املـتـتــالـيـتــن ،غ ـيــر أن أحــد
املصادر «الجهادية» الذي نقل هذه
املعلومات إلــى «األخـبــار» أشــار إلى
مجموعة معطيات قد تكون مفيدة
ف ــي ت ـخ ـمــن الـ ـه ــدف .ي ــؤك ــد امل ـصــدر
ّ
أن «أم ــراء التركستاني فــي إدلــب لم
يـسـتـقـبـلــوا مـبـعــوثــا ب ـهــذا املـسـتــوى
سـ ـ ــوى مـ ـ ــرة وحـ ـ ـي ـ ــدة ،قـ ـب ــل ح ــوال ــى
ّ
ثــاثــة أع ـ ــوام» .ويــوضــح امل ـصــدر أن
تــوقـيــت ه ــذه ال ــزي ــارة ج ــاء بـعــد أقــل
مــن أسـبــوعــن عـلــى وضــع الخطوط
ال ـعــري ـضــة لـتـشـكـيــل «م ـج ـلــس أعـلــى
ـوذي ــن»
لـتـنـسـيــق ال ـج ـه ــاد ض ــد ال ـب ـ ّ
ف ــي أف ـغ ــان ـس ـت ــان .ومـ ــن املـ ـت ــوق ــع أن
ُيـسـمــى املـجـلــس املــذكــور ب ـ «الـحــركــة
ّ
اإلسالمية للجهاد ضـ ّـد البوذيني».
وأش ـ ــار املـ ـص ــدر إلـ ــى دور أس ــاس ــي
ّ
ل ـ «الـجـهــادي» املـعــروف أبــو ذر عــزام
في تشكيل هذا املجلسُ .
ويعرف أبو
ذر أيضًا باسم أبو ذر الباكستاني،
وأبـ ـ ــو ذر الـ ـب ــورم ــي ،وي ـن ـت ـمــي إل ــى
الـ ـ ـع ـ ــرق الـ ــروه ـ ـي ـ ـن ـ ـغـ ــي .وكـ ـ ـ ــان ق ـبــل
سـ ـن ــوات امل ـت ـح ــدث ب ــاس ــم «ال ـح ــرك ــة
ّ
اإلسالمية في أوزبكستان» .جاء أبو
وانضم
ذر إلى سوريا في عام 2014
ّ
إلــى صـفــوف تنظيم «داع ــش» ،لكنه
انفصل عن التنظيم وغــادر مناطق
سـيـطــرتــه س ـ ّـرًا ف ــي الـنـصــف الـثــانــي
مــن عــام  ،2016ثــم أعلن تـبـ ّـرؤه منه.
وتــؤكــد امل ـصــادر أن أب ــو ذر «حصل
ع ـلــى دع ــم م ـبــاشــر م ــن أم ـ ــراء حــركــة
ط ــال ـب ــان وزع ـ ـمـ ــاء ت ـن ـظ ـيــم ال ـق ــاع ــدة
لـتـشـكـيــل امل ـج ـلــس ال ـج ــدي ــد ،وال ــذي
س ـي ـت ـص ــدى مل ـه ـم ــة ال ـت ـن ـس ـي ــق بــن
ال ـج ـه ــادي ــن ال ـتــرك ـس ـتــان واألوزب ـ ــك
وسائر جهاديي آسيا ،بهدف وضع
خطط للجهاد ضد البوذيني في كل
مكان».

العالم

تحليل إخباري

كل االحتماالت مفتوحة
 ...بعد االعتداء اإلسرائيلي
على «الحشد الشعبي»
يحيى دبوق
قد تكون إسرائيل أدخلت نفسها في تعقيدات أكبر
من قدرتها على ّ
تحمل تبعاتها ،مما لم يكن حاضرًا
لديها على طاولة القرار ،لدى االعتداء على وحدات
من «الحشد الشعبي» العراقي ،بالقرب من الحدود
الـعــراقـيــة ـ ـ ال ـســوريــة .وق ــد تـكــون ارت ـقــت درج ــة في
مساعيها لفرض مصالحها مع أمل مبالغ فيه لجهة
النتائج ،لكن فــي الــوقــت نفسه يشير االع ـتــداء إلى
ّ
فشل الرهان على األفعال العدائية السابقة وتأكد
فسادها ،وعلى الرهان أيضًا على الجهد والضغط
الدبلوماسي في الدفع نحو فرض تفاهمات تفرض
على محور املقاومة.
الصمت اإلسرائيلي ،الرسمي واالعالمي حتى اآلن،
إن على صعيد التصريحات أو التعليقات ،أو حتى
التغطية الخبرية لالعتداء ،يشير أكثر إلى مسؤولية
إسرائيل وقرارها االعتدائي .ويأتي ذلك في موازاة
التأكيدات األميركية حول هذه املسؤولية في سياق
جهد واشنطن إلبعاد «التهمة» عنها منعًا لتداعياتها
املباشرة عليها .كل ذلك ،مع اإلشارة والتشديد على
طبيعة املسؤوليات املشتركة بني الجانب اإلسرائيلي
وراعيته أميركا ،حيث ال انفكاك في املسؤولية عن
ّ
األفعال واالعتداءات التي تشنها تل أبيب في املنطقة،
وتحديدًا في الساحة السورية.
في التحليل ،ال بد من اإلشارة إلى اآلتي:
ّ
يعد االعـتــداء ارتـقــاء درجــة لجهة اتـســاع الرهانات،
ضـمــن مـسـتــوى ال ـقــرار االســرائـيـلــي ،وإن ك ــان من
شأنه أن يجر إلى تداعيات ال يمكن ّ
التنبؤ بها ،حيث
قــرارهــا مــرتـبــط بـ ــإرادة ال ــرد ومـسـتــواه وتــداعـيــاتــه،
لــدى «الـحـشــد» وفـصــائـلــه .مــع ذل ــك ،ارت ـقــاء الــدرجــة
إس ــرائ ـي ـل ـي ــا ،ي ـ ّ
ـوس ــع م ــن دائـ ـ ــرة امل ــواج ـه ــة ويــدخــل
أطــرافــا فيها مــع دفعها إلــى قلب املـعــادلــة فــي إطــار
هذه املواجهة ،والتموضع هجوميًا .ال يكفي الفعل
العدائي لدفع املعتدى عليه ،وهنا فصائل «الحشد»،
كــي تتسبب بتراجعها وانكفائها ،بــل قــد يتسبب
ذلك ،وهو األرجح ،إلى التموضع الهجومي ،وهو ما
ال تقوى إسرائيل على ّ
تحمل تبعاته.
ال ــواض ــح أن الـسـيــاســة اإلســرائ ـي ـل ـيــة املـتـبـعــة تـجــاه
الساحة الـســوريــة ،والـخـطــوات العدائية التي عمدت
إل ـي ـهــا ت ــل أب ـي ــب ف ــي ال ـف ـتــرة األخـ ـي ــرة ب ـعــد ات ـضــاح
ُ
فـشــل أهـ ــداف ال ـحــرب عـلــى س ــوري ــا ،لــم ت ـجـ ِـد نفعًا
لجهة تحقيق الغاية منها ،ســواء باستهداف الدولة
الـســوريــة نفسها ،أو الــوجــود اإليــرانــي الحليف ،أو
وجود حزب الله العسكري الرديف للجيش السوري.
هذا الفشل ،دفع إسرائيل كما يبدو إلى االنزياح في
استهدافها نحو الحلفاء ،في محاولة منها لفرض

حقائق ومعادالت من الصعب ّ
تلمس إمكان تحقيق
نتائجها فعليًا ،رغــم الخسارة الكبيرة التي لحقت
بوحدات «الحشد»على الحدود مع سوريا.
ّ
يـتـعــذر عـلــى ال ـضــربــة ،رغ ــم نتيجتها الـقــاسـيــة ،أن
تحقق الغاية املــرجــوة منها ،مــا لــم تكن واح ــدة من
سلسلة طويلة من الضربات ،األمر املتعذر أن تقدم
عليه إسرائيل ،نظريًا وعمليًا ،علمًا بأن الغاية التي
ذكرها االعالم األميركي من االعتداء في قطع املمر
ال ـب ــري ب ــن ال ـع ــراق وس ــوري ــا عـلــى أعـ ــداء إســرائـيــل
مـتـعــذرة طبيعيًا ،ولـيــس فـقــط فــي ممانعة املـحــور
امل ـعــادي الســرائـيــل عــن االنـك ـفــاء ،بــل أيـضــا نتيجة
الطبيعة الجغرافية ـ ـ السياسية لـلـحــدود العراقية
السورية ،التي يتعذر معها فرض معادالت من النوع
الذي تريده إسرائيل في قطع التواصل على جانبي
الحدود.
املنازلة التي أرادتها تل أبيب مع توسع دائرة اعتدائها،
تشير إلى أنها ترفض سحب نتيجة الحرب السورية
والخسارة التي منيت بها وحلفاءها ،على الحرب
الـثــانـيــة الـتــي بــاشــرت قـيــادتـهــا والـجــانــب األمـيــركــي
ضد الوجود العسكري املعادي لها في سوريا ،في
مرحلة ما بعد الحرب االولــى على الدولة السورية.
حرب يــراد من خاللها إن أمكن تقليص التداعيات
السلبية ملرحلة ما بعد الخسارة في األولى ،في قتال
السنوات املاضية.
الواضح أن نتيجة الحرب السورية ،وما تبعها من
نتائج سلبية مبنية على الخسارة فيها مع حلفائها،
قاسية جدًا وذات أبعاد استراتيجية تفوق ما تعلنه
إســرائ ـيــل مــن ت ـهــديــدات بــاملــآل فــي ســوريــا نتيجة
ال ــوج ــود اإلي ــران ــي وح ـل ـفــاء ال ــدول ــة ال ـســوريــة ،األمــر
الذي ّ
يفسر اإلصرار اإلسرائيلي على مواجهة هذه
النتائج وفتح حــروب مــن نــوع جــديــد ،رغــم ادراكـهــا
أن تعقيداتها وتشعباتها أوسع من قدراتها الذاتية
على ّ
تحمل تبعاتها.
الــواضــح أيـضــا ،أن البيانات ال ـصــادرة عــن فصائل
«الـحـشــد» املـسـتـهــدفــة بــاالع ـتــداء اإلســرائـيـلــي على
ً
الحدود مع سوريا ،ال تترك مجاال واسعًا لالجتهاد
لجهة رد الفعل العراقي الذي بدا جليًا التوجه فيها
للرد الــذي قــد ال يكون متناسبًا حتى مــع االعـتــداء
نفسه مهما كانت تبعاته ،خاصة بعد تأكيد هذه
الفصائل ،وتـحــديـدًا كتائب حــزب الـلــه ـ ـ ال ـعــراق ،أن
ّ
التسبب في إعــادة فتح املواجهة
من شأن االعتداء
م ــع ال ـك ـيــان اإلســرائ ـي ـلــي واملـ ـش ــروع األم ـيــركــي في
املنطقة ،وفي ذلك رسالة واضحة جدًا لإلسرائيلي
واألم ـيــركــي ،وإن عـمــد األخ ـيــر إل ــى «الـتـمـلــص» من
املسؤولية ومـحــاولــة إلقائها حصريًا على حليفه
اإلسرائيلي.

االردن

ّ
عرابو «صفقة القرن» يجتمعون في عمان!
عال
بسرعة تقاطرت الوفود بمستوى ٍ
إلى األردن ،حيث االستقرار ضمان مهم
ألمن إسرائيل ،لكن ما ُيعرض وما يطلب
في الوقت نفسه غير معلوم بعد،
مع أن مقارنة مستوى البيانات الصادرة
اجتماع عبد الله الثاني وبنيامين
عن
ً
نتنياهو أوال ،وجاريد كوشنر بعد يوم،
أقل بكثير من مستوى األحداث

عمان ــ األخبار
انـتـهــت إجـ ــازة عـيــد الـفـطــر فــي األردن
ً
الــذي أمضى موسمًا رمضانيًا حافال
على الصعيد الداخلي بعد تظاهرات
أدت إلى إقالة رئيس الوزراء .العاصمة
 الـقـلـيـلــة امل ـف ــاج ــآت  -ش ـه ــدت حــركــةالفتة لوفدين إسرائيلي وآخر أميركي،
ابتدأت مساء االثنني بإعالن لقاء جمع
امللك عبد الله الثاني برئيس الــوزراء
اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،ضمن
زي ـ ـ ــارة ق ـص ـي ــرة غ ـي ــر م ـع ـل ـنــة مـسـبـقــا.
وخالل أقل من  24ساعة ،أعلن وصول
وفـ ــد ي ـض ــم ك ـب ـيــر م ـس ـت ـش ــاري الـبـيــت
األب ـ ـيـ ــض ،جـ ــاريـ ــد ك ــوشـ ـن ــر ،وامل ـم ـثــل

الخاص للمفاوضات الدولية ،جيسون
غرينبالت ،وقد كان متوقعًا وصولهما
األسـ ـب ــوع امل ـق ـبــل ال أم ـ ــس .ال ــزي ــارت ــان
جــاء تــا بـصــورة الفـتــة ،ال سيما أنهما
متصلتان ،على رغم املعلومات القليلة
وال ـت ـصــري ـحــات امل ـك ــررة ال ـتــي ص ــدرت
إثرهما ،خصوصًا أن كال االجتماعني
لم ُيلحقا بمؤتمر صحافي.
فمن جهة ،زيــارة نتنياهو هي األولــى
امل ـع ـلــن عـنـهــا رس ـم ـيــا م ـنــذ  ،2014مع
أن الـسـنــوات املــاضـيــة شـهــدت لـقــاءات
س ــري ــة ت ـنــاق ـلــت أخـ ـب ــاره ــا ال ـص ـحــافــة
العبرية .أما الوفد اإلسرائيلي املرافق،
فغلب عليه الطابع األمني والعسكري
ً
واالقـ ـتـ ـص ــادي ،وض ــم ك ــا م ــن :رئـيــس

«املوساد» يوسي كوهني ،والسكرتير
الـ ـ ـعـ ـ ـسـ ـ ـك ـ ــري لـ ـنـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ألـ ـ ـيـ ـ ـع ـ ــازر
ت ــولـ ـي ــدان ــو ،ورئ ـ ـيـ ــس ه ـي ـئ ــة األرك ـ ـ ــان
فــي رئــاســة الـ ـ ــوزراء ي ــوآف هــوروي ـتــز،
وس ـكــرت ـيــر مـجـلــس الـ ـ ـ ــوزراء تـســاحــي
برافرمان ،وأخيرًا ممثل مجلس األمن
القومي ورئـيــس املجلس االقتصادي
اإلسرائيلي ،البروفسور آفي سيمون.
أيضًا تمثل الجانب األردنــي بحضور
قليل تــرأســه املـلــك بنفسه ،إلــى جانب
رئـ ـ ـي ـ ــس «االس ـ ـ ـت ـ ـ ـخ ـ ـ ـبـ ـ ــارات ال ـ ـعـ ــامـ ــة»
ع ــدن ــان ال ـج ـن ــدي ،ووزيـ ـ ــر ال ـخــارج ـيــة
أي ـم ــن ال ـص ـف ــدي ،وم ــدي ــر مـكـتــب املـلــك
م ـنــار ال ــدب ــاس ،وم ـس ـت ـشــاره لـلـشــؤون
االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ـح ـمــد ال ـع ـس ـع ــس ،مــع

غياب لرئيس الحكومة الجديدة عمر
الرزاز.
ما رشح عن الزيارة بيان ختامي شكلي
صــدر عن مكتب نتنياهو ،قــال إنــه تم
«بحث تـطــورات األوض ــاع فــي املنطقة
ودف ـ ــع ال ـع ـم ـل ـيــة ال ـس ـيــاس ـيــة وت ـعــزيــز
الـعــاقــات االقـتـصــاديــة بــن البلدين»،
ً
ف ـضــا عــن «ال ـت ــزام إســرائ ـيــل الـحـفــاظ
على الوضع الراهن (الستاتيكو) في
األماكن املقدسة في القدس» ،وهي كما
بدا تطمينات للجانب األردنــي في ما
يخص موضوع الوصاية الهاشمية.
أم ــا «وكــالــة األن ـبــاء األردن ـي ــة» (ب ـتــرا)،
فــأع ـل ـنــت ع ــن الـ ــزيـ ــارة ع ـق ــب م ـغ ــادرة
الـ ــوفـ ــد اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،وج ـ ــاء اإلع ـ ــان

ض ـمــن ال ــرواي ــة الــرس ـم ـيــة «املـتـمـسـكــة
بـحــل الــدول ـتــن» ،وتــأكـيــد دور األردن
فــي الوصاية الهاشمية على األماكن
املقدسة .كذلك ،تم االتـفــاق على بحث
عدد من القضايا منها «مشروع ناقل
ال ـب ـح ــري ــن» (ال ـب ـح ــر األحـ ـم ــر  -الـبـحــر
املـ ـ ـي ـ ــت) ،وه ـ ــو املـ ـ ـش ـ ــروع ال ـ ـ ــذي شـهــد
صـمـتــا كـبـيـرًا حــولــه ،مــا دف ــع حكومة
هاني امللقي في نهاية  2017إلى بعث
رســالــة لنظيرتها اإلســرائـيـلـيــة طلبًا
لـلـتــوضـيــح ،وآن ـ ــذاك نـقـلــت الـصـحــافــة
ال ـع ـب ــري ــة أخ ـ ـبـ ــارًا ع ــن رغ ـب ــة ال ـجــانــب
اإلسرائيلي عن االستمرار في املشروع
بـسـبــب غ ـي ــاب الـ ـج ــدوى االق ـت ـصــاديــة
املجزية.

هذه هي الزيارة
األولى المعلنة
لنتنياهو منذ 2014
إلى المملكة

مــن جــانــب آخ ــر ،ورد فــي بـيــان «بـتــرا»
أن ـ ــه تـ ــم االتـ ـ ـف ـ ــاق ع ـل ــى «دراسـ ـ ـ ـ ــة رف ــع
القيود على ال ـصــادرات التجارية مع
الضفة الغربية ،مــا يــؤدي إلــى تعزيز
حــركــة الـتـبــادل الـتـجــاري (ال ـص ــادرات
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والواردات) واالستثماري بني السوقني
األردنية والفلسطينية» ،وهو ما يبدو
مرتبطًا بما اتفق عليه في اجتماعات
«ال ـل ـج ـن ــة ال ــرب ــاعـ ـي ــة» (ف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة،
إســرائـيـلـيــة ،يــابــانـيــة ،أردن ـيــة) لـ«ممر
الـســام واالزده ــار» فــي منطقة البحر
املـيــت نـهــايــة نـيـســان امل ــاض ــي ،وشمل
إقامة مجمع صناعي زراعي في مدينة
أريحا في الضفة ،ومطار تجاري .كما
أعلنت نية لتأسيس الشركة األردنية
 الـفـلـسـطـيـنـيــة ل ـت ـســويــق امل ـن ـت ـجــاتال ــزراع ـي ــة ب ــداي ــة ه ــذا ال ـش ـهــر ،وي ـبــدو
مفهومًا أنها لن تكون قابلة للعمل إال
بموافقة إسرائيلية.
أمــا فــي لـقــاء أم ــس ،فاجتمع عبد الله

وك ــوشـ ـن ــر وغ ــريـ ـنـ ـب ــات ،واألخ ـ ـيـ ــران
مـعـهـمــا وف ــد ي ـنــوي إك ـم ــال جــولــة في
املنطقة تشمل إســرائـيــل والسعودية
وقـ ـط ــر .وق ــال ــت «بـ ـت ــرا» إنـ ــه ت ــم خــال
الـلـقــاء «اس ـت ـعــراض عــاقــات الـشــراكــة
االسـتــراتـيـجـيــة بــن الـبـلــديــن ،إضــافــة
إل ــى آخ ــر ال ـت ـطــورات الــراه ـنــة إقليميًا
ودوليًاّ ...
ثمن امللك الدعم الذي تقدمه
الـ ـ ــواليـ ـ ــات املـ ـتـ ـح ــدة ل ـل ـم ـم ـل ـك ــة .وف ــي
امل ــوض ــوع ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي ،ل ــم يـخـتـلــف
ال ـب ـي ــان ع ــن ال ـ ــذي صـ ــدر ع ـقــب زيـ ــارة
نـ ـتـ ـنـ ـي ــاه ــو ،وك ـ ــذل ـ ــك م ـ ــن حـ ـض ــر مــن
الشخصيات األردنية هم أنفسهم.
مع ذلــك ،وعلى رغــم أن الحديث يدور
عــن تـحــريــك ســريــع لــ«صـفـقــة ال ـقــرن»،

فإن كثيرين ربطوا الزيارات بالوضع
املـ ـسـ ـتـ ـج ــد ف ـ ــي املـ ـمـ ـلـ ـك ــة ،خ ـص ــوص ــا
أن ال ـح ـكــومــة ال ـج ــدي ــدة مـنـشـغـلــة في
اج ـت ـمــاعــات ـهــا ل ـب ـحــث طـ ــرق ال ـخ ــروج
من املــأزق االقتصادي ،لكن مع كل ما
أعلن ،تبقى مضامني اللقاءين سرية
إلـ ــى غ ــاي ــة ال ـل ـح ـظ ــة ،م ــع ذهـ ـ ــاب ع ــدد
م ــن امل ـح ـل ـلــن إلـ ــى ربـ ــط هـ ــذا ال ـح ــراك
بـمـخــاوف أردن ـي ــة مــن نـتــائــج املـعــركــة
املتوقعة في الجنوب السوري لتطهير
درعا من الجماعات اإلرهابية.
إلــى ذل ــك ،ينتظر األردن زي ــارة أخــرى
تجريها املـسـتـشــارة األملــانـيــة أنجيال
ميركل املقرر وصولها إلــى العاصمة
ّ
عمان اليوم األربعاء.

